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Article 10. Finançament de les ajudes.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
finança les ajudes previstes en aquest Reial decret amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària que per a cada exercici 
es determini en els pressupostos generals de l’Estat.

2. La distribució territorial dels crèdits consignats a 
aquest efecte en els pressupostos generals de l’Estat, a 
càrrec del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 
s’ha de fer d’acord amb el que preveu l’article 86 de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. En 
virtut d’això, per a cada exercici s’ha d’establir, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries, i tenint en 
compte, si s’escau, els romanents dels fons resultants en 
finalitzar cada exercici pressupostari que estiguin en 
poder de les comunitats autònomes, la quantitat màxima 
corresponent a cada comunitat autònoma.

Article 11. Deure d’informació.

Les comunitats autònomes han de comunicar anual-
ment al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, abans 
del 31 de març, la informació sobre les sol·licituds d’ajuda 
rebudes per al respectiu exercici i les dades relatives a les 
ajudes concedides i pagades l’any anterior.

Disposició addicional única. Compatibilitat de les ajudes 
amb el mercat comú.

L’eficàcia de les resolucions de concessió de les ajudes 
regulades en aquest Reial decret queda condicionada a la 
decisió positiva sobre compatibilitat amb el mercat comú 
per part de l’òrgan competent de la Comissió Europea, 
d’acord amb el que estableix l’article 88.3 del Tractat 
Constitutiu de la Comunitat Europea. Aquest aspecte s’ha 
de fer constar a la resolució de concessió de l’ajuda.

Disposició transitòria única. Termini de realització de les 
actuacions l’any 2005.

No obstant el que disposa l’article 3.2, per a l’any 
2005, les activitats objecte de l’ajuda són les
que es duguin a terme des de l’entrada en vigor de l’Ordre 
PRE/1377/2005, de 16 de maig, per la qual s’estableixen 
mesures de vigilància i control de determinades salmonel-
losis en explotacions de gallines ponedores, als efectes 
de l’establiment d’un programa nacional, fins al 31 de 
desembre de 2005.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.16a de la Constitució, que atribueix a 
l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació general de la sanitat.

Disposició final segona. Normativa aplicable.

En tot el que no preveu aquest Reial decret, és aplica-
ble la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 21 d’octubre de 2005.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

 18264 REIAL DECRET 1261/2005, de 21 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament de protecció d’ob-
tencions vegetals. («BOE» 265, de 5-11-2005.)

La Llei 3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la 
protecció de les obtencions vegetals, va establir, en la 
disposició final quarta, un termini de tres mesos per a la 
seva entrada en vigor i va assenyalar, en la disposició 
final tercera, que el Govern, en un termini màxim de sis 
mesos des de la seva entrada en vigor, n’aprovaria el 
Reglament de desplegament.

No obstant això, la posada en marxa de la ponència 
tècnica de la Comissió bilateral entre l’Administració de 
l’Estat i la Comunitat Autònoma de Canàries que recla-
mava les competències que la Sentència del Tribunal 
Constitucional 103/1999, de 3 de juny, va reconèixer a les 
comunitats autònomes, com a conseqüència del recurs 
d’inconstitucionalitat presentat pel Govern Basc i el Parla-
ment de Catalunya a la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de 
marques, va fer impossible el compliment del termini 
fixat per la Llei.

L’actuació de l’esmentada Comissió bilateral va con-
cloure amb l’aprovació de la Llei 3/2002, de 12 de març, 
que modifica la Llei 3/2000, de 7 de gener, en el sentit de 
reconèixer competències a les comunitats autònomes per 
a la recepció i l’estudi formal de les sol·licituds i reservar 
a l’Estat les competències sobre l’estudi de fons i la trami-
tació i resolució dels procediments. L’exposició de motius 
de l’esmentada Llei 3/2002, de 12 de març, assenyala que 
el nou repartiment competencial en matèria d’obtencions 
vegetals s’acomoda al repartiment de competències que 
el Tribunal Constitucional va establir en la seva sentència 
sobre marques. En conseqüència, el Reglament que ara 
s’aprova segueix amb fidelitat la tècnica que estableix la 
Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, en relació 
amb les qüestions competencials, i acomoda els seus 
postulats a la doctrina establerta per la sentència abans 
esmentada.

Solucionada la qüestió competencial, s’ha procedit 
sense dilació a l’elaboració d’una norma que, en aquest 
cas, és d’extraordinària importància, si es té en compte 
que el Reglament que desplegava l’anterior Llei 12/1975, 
de 12 de març, de protecció d’obtencions vegetals, publi-
cat pel Reial decret 1674/1977, de 10 de juny, i que la Llei 
3/2000, de 7 de gener, mantenia en vigor, no responia ni 
al dret material recollit en la nova Llei i que introdueix els 
nous principis de l’Acta de 1991, del Conveni internacional 
per a la protecció de les obtencions vegetals, ni al dret 
formal que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, va establir amb caràcter general per 
a la tramitació i resolució dels procediments.

L’aprovació d’aquest Reglament té, a més, conseqüèn-
cies importants quant a la precisió amb què es regula la 
realització de l’examen tècnic i totes les qüestions relati-
ves als assajos d’identificació, l’establiment d’un procedi-
ment clar d’oposicions a la concessió del dret d’obtentor, 
la delimitació del secret d’obtenció i l’accés a la informa-
ció i una regulació equilibrada de la informació que l’ob-
tentor, en relació amb les seves varietats, té dret a rebre 
tant dels titulars de les llicències com de les autoritats que 
intervenen en la seva fiscalització.

Finalment convé destacar dues qüestions importants, 
la primera relativa a les denominacions varietals, i la 
segona, al desplegament del mandat que contenen els 
articles 94 a 107 del Reglament (CE) núm. 2100/94 del Con-
sell, de 27 de juliol de 1994, relatiu a la protecció comuni-
tària de les obtencions vegetals.

Les denominacions varietals, almenys en l’àmbit de la 
Unió Europea, s’han d’adaptar a les disposicions del 
Reglament (CE) núm. 930/2000 de la Comissió, de 4 de 
maig de 2000, pel qual s’estableixen disposicions d’apli-
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cació referents a l’adequació de les denominacions de les 
varietats de les espècies de plantes agrícoles i espècies 
hortícoles. Aquestes normes exhaustives i objectives són 
d’aplicació obligatòria per a les varietats que pretenguin 
ser comercialitzades en el territori de la Unió, i s’apliquen 
igualment a les varietats per a les quals se sol·liciti la seva 
protecció en la Unió Europea. No obstant això, els estats 
membres han hagut d’introduir en les seves legislacions 
nacionals sobre protecció d’obtencions vegetals les 
esmentades disposicions i impedir que una varietat pugui 
tenir denominacions diferents en funció del Registre de 
varietats en què se sol·liciti. Aquestes disposicions de dret 
comunitari europeu estan, per diversos motius, en cons-
tant adaptació i, per seguretat jurídica, s’ha optat per 
remetre’s a aquella i establir en aquest Reglament única-
ment normes de procediment.

Pel que fa al manament que conté el Reglament (CE) 
núm. 2100/94 del Consell, de 27 de juliol de 1994, que 
assenyala l’obligatorietat de tots els estats membres de la 
Unió Europea de donar a les varietats amb protecció 
comunitària el mateix tracte que a les varietats amb pro-
tecció nacional, pel que fa a les mesures de policia admi-
nistrativa i a les infraccions i sancions, el Reglament, a 
més del que estableix la disposició addicional segona, 
regula una mesura que garanteix aquest tracte unificador 
i fa extensiva l’aplicació de l’article 19 del Reglament, rela-
tiu al «registre i eficàcia de l’anotació de les llicències», a 
les varietats amb protecció comunitària, quan alguna de 
les operacions que requereixen l’autorització de l’obten-
tor s’hagi de fer en el territori nacional.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, amb l’aprovació prèvia del 
ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 21 d’octubre de 2005,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament de protecció d’ob-
tencions vegetals.

S’aprova el Reglament de protecció d’obtencions 
vegetals que desplega els preceptes de la Llei 3/2000, de 7 
de gener, de règim jurídic de la protecció de les obtencions 
vegetals, el text del qual s’insereix a continuació.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions, del mateix 
rang o inferior, que s’oposin al Reglament aprovat per 
aquest Reial decret i, en particular, el Decret 1674/1977, de 
10 de juny, pel qual s’aprova el Reglament general sobre 
protecció d’obtencions vegetals.

Disposició final primera. Fonament constitucional.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.9a de la Constitució espanyola, que 
atribueix a l’Estat la competència exclusiva per dictar la 
legislació sobre propietat industrial.

Disposició final segona. Habilitació normativa.

S’habilita el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció per modificar els annexos del Reglament aprovat per 
aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 21 d’octubre de 2005.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

ELENA ESPINOSA MANGANA

REGLAMENT DE PROTECCIÓ D’OBTENCIONS VEGETALS

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

1. Aquest Reglament té per objecte desplegar la Llei 
3/2000, de 7 de gener, de règim jurídic de la protecció de 
les obtencions vegetals.

2. Per al reconeixement i la protecció del dret d’ob-
tentor d’una varietat vegetal nova es concedeix un títol 
d’obtenció vegetal com a dret de propietat especial, amb 
l’extensió i els límits que estableixen la Llei esmentada i 
aquest Reglament.

Article 2. Definicions.

1. S’entén per varietat modificada genèticament o 
transgènica la varietat que conté una modificació genè-
tica obtinguda mitjançant les tècniques que descriu l’arti-
cle 3 del Reglament general per al desplegament i l’execu-
ció de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix 
el règim jurídic de la utilització confinada, l’alliberament 
voluntari i la comercialització d’organismes modificats 
genèticament, aprovat pel Reial decret 178/2004, de 30 de 
gener.

2. Als efectes del que disposa aquest Reglament, es 
considera que una varietat és essencialment derivada 
d’una altra varietat protegida, denominada aquesta última 
varietat inicial, si concorren les tres condicions següents:

a) Deriva principalment de la varietat inicial, o d’una 
varietat que, al seu torn, deriva principalment de la varie-
tat inicial, i conserva, alhora, les expressions dels caràc-
ters essencials que resultin del genotip o de la combina-
ció de genotips de la varietat inicial.

b) Es distingeix clarament de la varietat inicial.
c) Llevat de les diferències resultants de la derivació, 

és conforme a la varietat inicial en l’expressió dels caràc-
ters essencials que resultin del genotip o de la combina-
ció de genotips de la varietat inicial.

3. S’entén per material d’una varietat:
a) El material de reproducció o de multiplicació 

vegetativa, en qualsevol forma.
b) El producte de la collita, incloses les plantes sen-

ceres i les parts de plantes.
c) Qualsevol producte fabricat directament a partir 

del producte de la collita.

4. S’entén per examen tècnic tots els treballs de 
camp i laboratori que tenen per objecte comprovar la dis-
tinció, l’homogeneïtat i l’estabilitat del material de la 
va rietat sol·licitada, en comparació de la resta de varietats 
de la col·lecció de referència.
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5. S’entén per col·lecció de referència el conjunt de 
varietats que compleixi, almenys, una de les quatre condi-
cions següents:

a) Que tinguin concedit un títol d’obtenció vegetal, 
nacional o comunitari, o dels respectius registres de 
va rietats protegides dels estats membres de la Unió Euro-
pea o dels estats membres de la Unió Internacional per a 
la Protecció de les Obtencions Vegetals (UPOV).

b) Que estiguin incloses en els catàlegs comuns de 
varietats d’espècies de plantes agrícoles i de plantes hor-
tícoles de la Unió Europea.

c) Que estiguin inscrites en la corresponent Llista de 
varietats comercials espanyola o en les llistes nacionals 
dels estats membres de la Unió Europea.

d) Que siguin notòriament conegudes, bé pel fet 
d’estar o haver estat inscrites en una llista de varietats 
comercials o protegides de les indicades en els paràgrafs 
anteriors, bé per haver-se comprovat el seu ús tradicional 
o ser prou conegut.

Els responsables de l’execució dels assajos han d’ele-
gir, seguint criteris tècnics, les varietats de la col·lecció de 
referència que han de fer de testimonis en els camps d’as-
sajos i respecte a les quals s’ha de fer l’anàlisi compara-
tiva per comprovar la distinció, l’homogeneïtat i l’estabili-
tat; aquesta es considera feta, llevat que hi hagi una prova 
en contra, sobre tota la col·lecció de referència.

TÍTOL I

Delimitació i contingut del dret d’obtentor

CAPÍTOL I

Condicions de la varietat vegetal i dels sol·licitants

Article 3. Novetat.

1. La varietat es considera nova si es compleixen les 
condicions que estableix l’article 6 de la Llei 3/2000, de 7 
de gener.

2. El sol·licitant d’un títol d’obtenció vegetal ha 
d’acompanyar la seva sol·licitud d’una declaració en què 
faci constar que mai s’ha dut a terme una venda o lliura-
ment a tercers de material de la varietat amb fins d’explo-
tació comercial o, si s’escau, la data i el país en què s’ha 
dut a terme la primera venda o lliurament.

3. L’exhibició de la varietat en una mostra oficial o en 
exposicions internacionals no es considera per si mateixa 
pèrdua de la condició de novetat, d’acord amb el que pre-
veu l’article 10.3 del Reglament (CE) núm. 2100/94 del 
Consell, de 27 de juliol de 1994, relatiu a la protecció 
comunitària de les obtencions vegetals.

Article 4. Homogeneïtat.

1. Es considera que una varietat és prou homogènia 
quan té un nombre acceptable de plantes atípiques tolera-
des en mostres de diferents mides, basant-se en una 
població estàndard i una probabilitat d’acceptació fixada, 
tenint en compte les característiques particulars de la 
seva reproducció.

2. Es considera planta atípica la que es pot distingir 
clarament de la varietat, en l’expressió de qualsevol 
caràcter, de la totalitat o d’una part de la planta, utilitzada 
en l’examen d’identificació.

3. Per a l’examen de l’homogeneïtat, s’ha de tenir en 
compte el següent:

a) En les varietats de multiplicació vegetativa i en les 
varietats estrictament o principalment autògames, la 

majoria dels seus caràcters s’han d’observar visualment o 
mitjançant un únic mesurament, de tal forma que sigui 
evident distingir les plantes atípiques.

b) En les varietats al·lògames, incloses les varietats 
sintètiques, en les quals no totes les plantes són sem-
blants i no és possible visualitzar quines plantes s’haurien 
de considerar atípiques, l’homogeneïtat, en aquest cas, es 
pot avaluar examinant la gamma general de la variació a 
través de plantes individualitzades, per poder determinar 
si és similar a les varietats de la col·lecció de referència. 
En conseqüència, l’homogeneïtat de la varietat en estudi 
no ha de ser significativament menor de les varietats amb 
les quals es compara.

Article 5. Estabilitat.

1.  Amb caràcter general es considera que la varietat 
és estable quan el material subministrat per l’obtentor té 
un elevat nivell d’homogeneïtat.

2. En cas de dubte s’ha de procedir a la reproducció 
o multiplicació de l’esmentat material per verificar si 
segueix conforme a la seva descripció.

CAPÍTOL II

Abast del dret d’obtentor

Article 6. Efectes de la protecció.

La concessió d’un títol d’obtenció vegetal té com a 
efecte conferir al seu beneficiari o beneficiaris el dret 
exclusiu de portar a terme, respecte de la varietat així pro-
tegida, les diferents actuacions que figuren en els articles 
12 i 13 de la Llei 3/2000, de 7 de gener.

Article 7. Extensió del dret d’obtentor.

1. Per delimitar l’aplicació dels casos que requerei-
xen l’autorització de l’obtentor, a què es refereix l’article 
13 de la Llei 3/2000, de 7 de gener, l’obtentor que no hagi 
pogut exercir raonablement el seu dret en relació amb la 
producció del material de reproducció de la seva varietat 
protegida, o amb el producte obtingut de la seva sembra 
o plantació, sense la seva autorització, pot exercir-lo sobre 
els productes fabricats amb material obtingut de la seva 
varietat quan:

a) Pugui demostrar amb proves documentals, com 
ara factures de compra o venda, documents relatius al 
condicionament de gra o altres, que el producte fabricat 
ho és amb material de la seva varietat.

b) Pugui demostrar per mitjà de proves tècniques 
inequívoques que el producte fabricat ho és amb material 
de la seva varietat.

2. S’entén que hi ha utilització no autoritzada per 
l’obtentor quan el material de la varietat no procedeixi de 
material de reproducció degudament controlat pels ser-
veis oficials o hagi estat produït sense la llicència d’explo-
tació corresponent.

3. S’entén que l’obtentor no ha pogut exercir raona-
blement el seu dret quan desconeixia les actuacions efec-
tuades amb el material de reproducció o multiplicació de 
la seva varietat respecte a l’article 12.2 de la Llei 3/2000, 
de 7 de gener. Una vegada conegudes les actuacions a 
què es refereix l’apartat anterior, per acollir-se a l’extensió 
del dret reflectida en els articles 13.1 i 13.2 de la Llei 
3/2000, de 7 de gener, ha d’haver realitzat prèviament les 
accions necessàries per exercir l’esmentat dret en la fase 
de la multiplicació o reproducció en què s’hagin produït 
aquestes actuacions sobre el seu material. Només en el 
cas de demostrar-se impossibles aquestes actuacions, pot 
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intentar exercir aquests drets sobre el producte de la 
collita.

4. El fet que l’obtentor no hagi exercit raonablement 
el seu dret no eximeix de les responsabilitats que escai-
guin els que van iniciar la producció o la multiplicació de 
material de la seva varietat sense la seva autorització.

Article 8. Vulneració de drets en relació amb varietats 
objecte d’un títol d’obtenció vegetal de la Unió Euro-
pea.

1.  Les disposicions dels articles 21 i 22 de la Llei 
3/2000, de 7 de gener, són aplicables a les varietats 
objecte d’un títol d’obtenció vegetal a l’Oficina Europea 
de Varietats Vegetals, de conformitat amb el que preveuen 
els articles 94 a 107 del Reglament (CE) núm. 2100/94 del 
Consell, de 27 de juliol de 1994, relatiu a la protecció 
comunitària de les obtencions vegetals, sempre que 
siguin aplicables pels tribunals de la Unió Europea, únics 
competents en matèria de protecció comunitària d’obten-
cions vegetals.

2.  Les disposicions del títol II de la Llei 3/2000, de 7 
de gener, i del títol III d’aquest Reglament, relatiu a les 
infraccions i sancions, són aplicables a les varietats 
objecte d’una sol·licitud o d’un títol d’obtenció vegetal a 
l’Oficina Europea de Varietats Vegetals, de conformitat 
amb el que preveuen els articles 94 a 107 del Reglament 
(CE) núm. 2100/94 del Consell, de 27 de juliol de 1994, 
relatiu a la protecció comunitària de les obtencions vege-
tals.

CAPÍTOL III

Excepció en benefici de l’agricultor

Article 9. Petits agricultors.

Als efectes del que disposa l’article 14.3.c) de la Llei 
3/2000, de 7 de gener, són petits agricultors:

a) Quan es tracti d’espècies farratgeres, cereals, ole-
aginoses i tèxtils a què fa referència l’annex 1 de la Llei 
3/2000, de 7 de gener, els agricultors que conreïn plantes 
en una superfície no superior a la que seria necessària per 
produir 92 tones de cereals per collita, independentment 
de la superfície en què conreïn altres plantes.

b) Quan es tracti de patates, els agricultors que con-
reïn patates en una superfície no superior a la que seria 
necessària per produir 185 tones de patates per collita, 
independentment de la superfície en què conreïn altres 
plantes.

c) Quan es tracti de les espècies hortícoles a les 
quals fa referència l’annex 1 de la Llei 3/2000, de 7 de 
gener, els agricultors que conreïn superfícies que respon-
guin a criteris adequats comparables amb els que dispo-
sen els paràgrafs anteriors.

Article 10. Nivell de remuneració.

1. Per a la fixació de les remuneracions que els agri-
cultors que no tinguin la condició de petit agricultor han 
de pagar al titular de l’obtenció, són norma d’aplicació 
prioritària els acords o convenis establerts entre les parts, 
ja siguin particulars, sectorials, per comunitats autòno-
mes o mitjançant qualsevol altra fórmula que permeti 
fixar-les.

2. Quan no hi hagi pacte o acord exprés entre les 
parts, l’agricultor ha de pagar a l’obtentor una remunera-
ció equivalent al 40 per cent de l’import que es cobri per 
la producció sota llicència de material de propagació de la 
categoria més baixa, de la mateixa varietat i a la mateixa 
zona.

3. Si a la zona no hi ha producció sota llicència de la 
varietat protegida, s’ha de prendre com a referència una 
altra varietat de la mateixa espècie que sigui similar.

4. L’import de la remuneració que s’obtingui d’apli-
car el que preveu l’apartat 2 s’ha de reduir novament en 
un 50 per cent quan l’agricultor que ha utilitzat material 
vegetal de la varietat protegida s’adreci a l’obtentor, bé 
directament, o bé mitjançant les seves cooperatives agrà-
ries, per comunicar-li la quantitat de material de propaga-
ció utilitzat, per tal d’efectuar el pagament per l’ús de la 
varietat, sempre que aquesta quantitat sigui efectivament 
pagada.

CAPÍTOL IV

Extinció del dret d’obtentor: procediments

Article 11. Renúncia del dret.

1. Per a la renúncia que preveu l’article 28.b) de la 
Llei 3/2000, de 7 de gener, el titular del títol d’obtenció 
vegetal pot renunciar als seus drets mitjançant la presen-
tació, davant el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció, d’un escrit en el qual de forma inequívoca s’expressi 
la renúncia.

2. L’escrit de renúncia, llevat del que preveuen els 
apartats següents, produeix efectes de forma immediata, 
des de la data de la seva presentació.

3.  Quan hi hagi llicències contractuals en vigor, el 
titular del dret d’obtentor ha de presentar un escrit dels 
titulars de les llicències en què es faci constar la renúncia 
als drets derivats d’aquestes.

4. No obstant això, els escrits de renúncia es poden 
substituir per una comunicació enviada als titulars de les 
llicències pel titular del dret, amb un any d’antelació, en la 
qual se’ls ha d’indicar la intenció de presentar la renúncia 
al dret d’obtentor. La renúncia del titular del títol d’obten-
ció vegetal no afecta les obligacions de les parts pendents 
de liquidar, ni els processos judicials relacionats amb les 
llicències de què es tracti.

Article 12. Manca de pagament de la taxa de manteni-
ment.

1. De conformitat amb el que disposa l’article 55 de 
la Llei 3/2000, de 7 de gener, quan la taxa de manteniment 
del títol d’obtenció vegetal no s’hagi pagat en el període 
voluntari, s’ha d’iniciar un procediment d’extinció del títol 
d’obtenció vegetal mitjançant un escrit adreçat al titular 
del dret.

2. En aquest escrit se l’ha d’advertir que el títol d’ob-
tenció vegetal s’extingeix quan en el termini de tres 
mesos, comptats a partir de l’endemà de la notificació a 
què fa referència l’apartat anterior, no s’hagi acreditat 
mitjançant la remissió dels documents d’ingrés que s’ha 
efectuat el pagament del deute.

3. El pagament del deute que correspongui, una 
vegada s’hagi produït l’extinció del títol d’acord amb el 
que disposa l’apartat anterior, no habilita la seva vigència 
i la varietat entra en el domini públic des del moment en 
què es va produir l’extinció del dret.

Article 13. Falta de denominació adequada.

1. Quan la denominació de la varietat objecte del títol 
d’obtenció vegetal no pugui ser mantinguda, per causes 
sobrevingudes, d’acord amb el que disposen la Llei 
3/2000, de 7 de gener, i aquest Reglament, s’ha de comu-
nicar al titular del dret que té un termini de 10 dies per 
proposar una nova denominació.

2. Transcorregut el termini indicat sense efectuar la 
proposta, s’ha d’iniciar l’expedient d’extinció del títol 
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d’obtenció vegetal i s’ha de comunicar al sol·licitant que, 
transcorreguts tres mesos sense efectuar la proposta, es 
produirà la caducitat de l’expedient.

Article 14. Efectes de l’extinció.

L’extinció del dret de l’obtentor per qualsevol causa 
comporta la cancel·lació de la inscripció del títol d’obten-
ció vegetal en el Registre oficial de varietats protegides i 
l’entrada de la varietat en el domini públic, d’acord amb el 
que preveuen els articles anteriors i sense perjudici de les 
responsabilitats que hagin pogut derivar durant la seva 
vigència.

Article 15. Expedient d’extinció.

1. L’extinció del dret, per expiració del termini o 
renúncia del titular quan no hi hagi llicències en vigor, és 
automàtica i no requereix un procediment de cancel·lació, 
i és necessari enviar a la Comissió de protecció d’obten-
cions vegetals una relació dels títols extingits.

2. L’extinció del dret per falta de denominació ade-
quada, per falta del pagament de la taxa de manteniment 
o per renúncia del titular quan hi hagi llicències en vigor, 
requereix un procediment incoat pel Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, en el qual s’ha de donar audièn-
cia als interessats i que, una vegada conclòs, s’ha de 
remetre a la Comissió de protecció d’obtencions vegetals, 
la qual ha de proposar, si s’escau, l’extinció del dret, amb 
indicació de la seva causa.

3. L’existència de llicències obligatòries per interès 
públic no impedeix la renúncia del titular.

TÍTOL II

Llicències d’explotació

Article 16. Presumpcions legals.

1. D’acord amb el que disposa l’últim incís de l’article 
23.1 de la Llei 3/2000, de 7 de gener, i en relació amb el 
contracte de llicència, es presumeix, llevat de pacte en 
contra, el següent:

a) Que és per a totes les categories de llavors o plan-
tes de viver, llevat d’aquelles per a les quals sigui neces-
sari ser conservador de la varietat.

b) Que es concedeix per a tot el territori nacional.
c) Que no és exclusiva.
d) Que té la mateixa durada que el títol d’obtenció 

vegetal.
e) Que els titulars de les llicències no estan autorit-

zats a concedir subllicències.

2. Llevat que el titular del títol d’obtenció vegetal es 
reservi expressament el dret a explotar la varietat, quan 
s’atorgui una llicència exclusiva, s’entén que només el 
titular de la llicència pot explotar-la.

3. La llicència ha d’especificar si el titular de la llicèn-
cia fa la conservació de la varietat.

4. Les llicències d’explotació de varietats protegides 
es refereixen únicament al material de reproducció i les 
concedeix l’obtentor al productor de l’esmentat material.

Article 17. Cotitularitat.

1. Quan un títol d’obtenció vegetal pertanyi igual a 
diverses persones, només conjuntament poden concedir 
una llicència d’explotació de la varietat objecte del títol.

2. Quan el títol d’obtenció vegetal pertanyi a diver-
ses persones en diferents percentatges, per haver-se pac-

tat o convingut així, per concedir una llicència, cal que els 
cedents sumin, almenys, la meitat més un del percentatge 
total.

3. Els obtentors o els seus drethavents poden dele-
gar en un d’ells, mitjançant un document escrit, la facultat 
per concedir llicències i subllicències, on han de fer cons-
tar les condicions en què aquesta facultat ha de ser exer-
cida, sense perjudici que tots ells puguin atorgar aquestes 
mateixes facultats a una persona física o jurídica que els 
representi.

4. Els documents esmentats anteriorment han 
d’acompanyar les llicències per a la seva anotació en el 
llibre registre de llicències.

Article 18. Nul·litat de clàusules.

1. Són considerades nul·les les clàusules dels contrac-
tes de llicència que imposin al concessionari limitacions 
que no derivin dels drets conferits pel títol d’obtenció 
vegetal.

2. Es consideren, entre d’altres, que excedeixen els 
drets inherents al títol:

a) Les clàusules que imposin al concessionari obli-
gacions per un període de temps superior al de la durada 
del títol d’obtenció vegetal.

b) Les que limitin la facultat del titular de la llicència 
de poder usar varietats protegides com a font inicial de 
variació en l’obtenció de noves varietats.

c) Qualssevol altres que vulnerin els principis que 
estableixen el Conveni internacional per a la protecció de 
les obtencions vegetals, la Llei 3/2000, de 7 de gener, o 
aquest Reglament.

Article 19. Registre i eficàcia de l’anotació de les llicèn-
cies.

1. Es crea el llibre registre de llicències d’explotació 
en el qual s’ha de prendre nota de les llicències contractu-
als, les llicències obligatòries i les llicències obligatòries 
per dependència, i que s’ubica en l’òrgan competent del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

2. En cada assentament s’hi ha de fer constar:
a) El nom del titular del títol d’obtenció vegetal, del 

cedent i del concessionari o llicenciatari.
b) L’espècie, la varietat i la categoria o categories de 

llavors o plantes objecte de la llicència.
c) L’àmbit, la durada i les condicions de les llicèn-

cies.

3. Per garantir que les disposicions destinades a san-
cionar les infraccions dels drets nacionals de propietat 
corresponents siguin aplicables igualment i en les matei-
xes condicions a les infraccions de la protecció comunità-
ria d’obtenció vegetal, a les llicències d’explotació 
d’aquestes varietats se’ls aplica el que disposa aquest 
article, així com el que disposa l’article 56 de la Llei 3/2000, 
de 7 de gener, sobre el pagament de les taxes correspo-
nents.

Article 20. Informació oficial.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
de comunicar puntualment als òrgans competents de 
l’Estat i de les comunitats autònomes les llicències regis-
trades amb indicació dels punts següents:

a) El nom del cedent i del concessionari.
b) L’àmbit i la durada.
c) Les categories de llavors o plantes objecte del 

contracte.
d) En el cas de llicència exclusiva, si el cedent es 

reserva el dret a explotar la varietat.
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e) Si el llicenciatari és nomenat conservador de la 
varietat.

f) La cancel·lació, quan aquesta no es produeixi per 
mer transcurs del temps.

2. Els serveis oficials que intervinguin en el control i 
certificació de llavors i plantes de viver han de verificar, 
quan el material objecte de control i certificació pertanyi a 
una varietat protegida, l’existència de llicència d’explota-
ció registrada d’acord amb el que disposa l’article ante-
rior.

3. Els serveis oficials que intervinguin en el control i 
certificació de llavors i plantes de viver han de subminis-
trar al titular del títol d’obtenció vegetal, a petició d’aquest, 
la informació relativa a la producció de material de repro-
ducció o multiplicació de la seva varietat protegida en els 
seus respectius territoris.

Article 21. Tramitació de les llicències obligatòries per 
interès públic.

1. La tramitació de les llicències obligatòries per inte-
rès públic s’ha d’iniciar per acord del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, en el qual han de constar els fets 
que la motiven.

2. L’acord d’iniciació s’ha de remetre al titular del 
dret i a les persones i els sectors afectats perquè, en un 
termini màxim de 15 dies, facin les al·legacions que con-
siderin oportunes.

3. Fet l’estudi de tots els documents aportats a l’ex-
pedient, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
de fer una proposta, de la qual s’ha de donar trasllat als 
interessats, en la qual s’ha de motivar la tramitació o 
paralització definitiva de la llicència obligatòria de confor-
mitat amb el que disposa l’article 24 de la Llei 3/2000, de 
7 de gener.

Article 22. Tramitació de les llicències obligatòries per 
dependència.

1. Les llicències obligatòries per dependència les han 
d’acordar i tramitar els titulars dels drets respectius, amb 
l’única obligació de registrar-les en el llibre registre de lli-
cències.

2. No obstant això, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació pot participar-hi com a mediador a requeri-
ment del titular de la patent, i iniciar un procediment que 
ha de concloure amb la concessió o denegació de la lli-
cència, de la qual s’ha de prendre nota, si s’escau, en el 
llibre registre de llicències.

TÍTOL III

Regles generals sobre infraccions i sancions

Article 23. Altres infraccions administratives.

1. Sense perjudici del que estableix el títol II de la Llei 
3/2000, de 7 de gener, a les varietats que siguin o contin-
guin organismes modificats genèticament els és aplicable 
el règim d’infraccions i sancions que preveu la Llei 9/2003, 
de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la 
utilització confinada, l’alliberament voluntari i la comer-
cialització d’organismes modificats genèticament.

2. Quan les varietats objecte d’un títol d’obtenció 
vegetal estiguin inscrites en una llista de varietats comer-
cials, de conformitat amb el Reglament general del Regis-
tre de varietats comercials, aprovat per l’Ordre de 30 de 
novembre de 1973, els és aplicable el règim d’infraccions 
i sancions que preveu la seva legislació específica.

Article 24. Norma preferent.

1. Quan una mateixa infracció administrativa en la 
qual s’apreciï identitat del subjecte, fet i fonament, sigui 
sancionable d’acord amb diversos règims que preveuen 
les disposicions a què es refereixen els articles anteriors, 
s’ha d’aplicar el règim jurídic que sigui més específic en 
relació amb la infracció comesa.

2. No obstant això, per a la determinació de les san-
cions i la seva quantia, és aplicable el principi de propor-
cionalitat que defineix l’article 131 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Article 25. Incoació de procediments.

La incoació dels procediments per la comissió d’in-
fraccions tipificades en el títol II de la Llei 3/2000, de 7 de 
gener, i en la Llei 11/1971, de 30 de març, de llavors i plan-
tes de viver, l’ha d’efectuar d’ofici l’autoritat que les hagi 
conegut com a conseqüència de l’exercici de les seves 
competències, per iniciativa pròpia, a instància d’altres 
òrgans públics o per denúncia dels particulars.

TÍTOL IV

Organització administrativa

CAPÍTOL I

Registre oficial de varietats protegides

Article 26. Òrgan competent.

1. La tramitació i la resolució dels procediments 
d’inscripció de varietats en el Registre oficial de varietats 
protegides correspon al Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, així com establir les relacions amb les auto-
ritats competents en matèria de drets d’obtentor d’altres 
estats, d’organismes internacionals i de la Unió Europea.

La gestió del Registre oficial de varietats protegides 
correspon a la Direcció General d’Agricultura del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

2. Correspon a la comunitat autònoma on tingui el 
domicili el sol·licitant del títol d’obtenció vegetal la recep-
ció de les sol·licituds i l’apreciació del compliment o falta 
de compliment dels seus requisits formals.

3. No obstant això, correspon al Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació la recepció de les sol·licituds i 
l’apreciació del compliment o falta de compliment dels 
seus requisits formals quan els sol·licitants no estiguin 
domiciliats a Espanya o quan les sol·licituds es presentin 
mitjançant un establiment comercial, industrial o d’inves-
tigació que no tingui caràcter territorial.

4. Correspon al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació i a les comunitats autònomes l’exercici de la 
potestat sancionadora, d’acord amb les seves respectives 
competències.

Article 27. Llibre registre de títols d’obtenció vegetal.

1. La concessió d’un títol d’obtenció vegetal dóna 
lloc a la inscripció immediata de la varietat en el Registre 
oficial de varietats protegides i la seva anotació, ordenada 
segons la data en què ha estat concedit, en el llibre regis-
tre de títols d’obtenció vegetal.

2. L’assentament d’inscripció ha de contenir la infor-
mació següent:

a) Espècie i denominació de la varietat.
b) Obtentor i sol·licitant del dret, si és diferent de 

l’obtentor.
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c) Data de concessió, número de títol i número de 
registre de la varietat.

d) Data d’acabament del termini de protecció.
e) Data de la cancel·lació per renúncia o per l’extin-

ció del dret o per qualsevol altra causa.

Article 28. Anotació de títol de protecció europeu.

1. Quan a la varietat objecte del títol nacional li sigui 
concedida amb posterioritat un títol comunitari d’obten-
ció vegetal, s’ha d’anotar la data de concessió del títol 
comunitari i de suspensió del títol nacional.

2. Qualsevol circumstància que modifiqui la situació 
anterior ha de quedar reflectida en la inscripció relativa al 
títol de què es tracti, de manera que en qualsevol moment 
es conegui amb claredat la situació de la varietat en rela-
ció amb els dos títols.

Article 29. Anotacions contractuals i judicials.

1. Així mateix, s’han d’anotar les transmissions suc-
cessives del títol, amb anotació del drethavent i la data 
del contracte, de la qual s’ha de presentar una còpia sim-
ple notarial o un altre document fefaent.

2. El llibre registre de llicències d’explotació de varie-
tats té la consideració de llibre auxiliar dependent del lli-
bre registre de títols d’obtenció vegetal.

3. També s’han d’anotar en el llibre registre de títols 
d’obtenció vegetal les resolucions judicials relatives al 
domini del títol i qualssevol altres que afectin el titular o el 
dret.

CAPÍTOL II

Comissió de protecció d’obtencions vegetals

Article 30. Òrgan col·legiat.

1. La Comissió de protecció d’obtencions vegetals té 
com a funció principal la d’assistència i assessorament al 
ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació en matèria de 
protecció d’obtencions vegetals. Està adscrita a la Direc-
ció General d’Agricultura del Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació.

2. Aquesta Comissió és un òrgan col·legiat de caràc-
ter consultiu, els dictàmens de la qual són preceptius per 
a la concessió o denegació d’un títol d’obtenció vegetal.

3. L’elecció dels membres de la Comissió, que no té 
caràcter representatiu dels diferents sectors afectats, està 
basada en el principi d’especialització.

4. Sense perjudici de les particularitats que preveu 
aquest Reial decret, el règim jurídic i d’actuació de la 
Comissió de protecció d’obtencions vegetals s’ha d’ajus-
tar al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre.

Article 31. Composició de la Comissió de protecció d’ob-
tencions vegetals.

1. La Comissió està integrada per:
a) President: el director general d’Agricultura.
b) Vicepresident: el director de l’Oficina Espanyola 

de Varietats Vegetals.
c) Secretari: el cap del Servei de Registre de Varietats 

de l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals, que té veu i 
vot.

2. La Comissió també està integrada pels vocals 
següents:

a) El cap de l’Advocacia de l’Estat del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació o l’advocat de l’Estat del 
departament en què delegui.

b) El cap de l’Àrea de Registre de Varietats de l’Ofi-
cina Espanyola de Varietats Vegetals.

c) Els següents experts nomenats, per cada any 
natural, pel director general d’Agricultura, a proposta del 
director de l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals:

1r Tres experts en avaluació i caracterització varietal.
2n Tres experts en genètica vegetal.
3r Un expert en botànica o fisiologia vegetal.
4t Un expert en biologia molecular.
5è Un expert en llavors de conreus herbacis exten-

sius.
6è Un expert en llavors de conreus herbacis inten-

sius.
7è Un expert en plantes de viver, fruiters i conreus 

llenyosos.
8è Un expert en plantes ornamentals.
9è Un expert en conservació de recursos fitogenè-

tics.
10è Un expert en patents.
11è Dos experts en matèria jurídica relacionada amb 

la protecció de les obtencions vegetals i altres drets de 
propietat industrial.

12è Un expert en denominacions d’origen.

Els experts designats són inamovibles durant el perí-
ode del seu nomenament.

3. Així mateix, han d’assistir a les reunions de la 
Comissió els convidats que proposi el president, que 
tenen veu però no vot.

4.  A cada reunió s’han de convocar els experts que 
tinguin relació amb les espècies a què pertanyin els expe-
dients objecte d’estudi.

Article 32. Funcions de la Comissió.

1. La Comissió de protecció d’obtencions vegetals ha 
d’exercir les funcions que li encomana l’article 34 de la 
Llei 3/2000, de 7 de gener, així com les següents:

a) Proposar al ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació l’extinció dels títols d’obtenció vegetal, en els casos 
que preveu aquest Reglament.

b) Acordar la continuació de l’examen tècnic quan 
de les dades disponibles en finalitzar els assajos precep-
tius no sigui possible prendre una decisió sobre la con-
cessió o denegació del dret.

c) Aprovar, si s’escau, els protocols amb els caràc-
ters que s’hagin d’estudiar, els nivells d’expressió, els 
barems i totes les decisions que s’hagin d’adoptar per 
garantir el principi d’igualtat i l’homogeneïtat en les deci-
sions, tenint en compte les recomanacions dels comitès 
tècnics de la Unió Internacional per a la Protecció de les 
Obtencions Vegetals, l’estat de la tècnica i els informes de 
l’òrgan competent del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació.

2. Les propostes a què es refereix l’apartat anterior 
s’han de basar en els informes i documents següents:

a) En les dades aportades pels experts del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

b) En les dades aportades per altres organismes 
públics o privats que hagin participat en la realització dels 
assajos d’identificació.

c) En els documents aportats en l’expedient i altres 
que puguin aportar les autoritats dels estats membres de 
la Unió Europea o de la Unió Internacional per a la Protec-
ció de les Obtencions Vegetals que hagin assajat la varie-
tat.

3. La Comissió de protecció d’obtencions vegetals 
assumeix les altres funcions que li encomana aquest 
Reglament i altres que derivin d’altres normes nacionals o 
comunitàries relatives als drets d’obtentor.
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Article 33. Accés dels membres de la Comissió al secret 
de l’obtenció.

1. Només els membres de la Comissió que per raó 
de les seves funcions oficials hagin de conèixer les dades, 
documents i actes declarats secrets per l’instructor del 
procediment hi tenen accés i tenen l’obligació de mante-
nir la seva confidencialitat.

2. No obstant això, l’instructor del procediment ha 
de proporcionar a la Comissió la informació detallada que 
es consideri convenient per a la resolució dels procedi-
ments, salvaguardant en tot cas el secret de l’obtenció.

Article 34. Convocatòria i ordre del dia de les reunions.

1. El president ha de convocar per escrit, almenys 
amb 15 dies d’antelació a la celebració d’una reunió, la 
Comissió, almenys un cop l’any, sense perjudici de la 
seva facultat per convocar-la quan ho consideri conve-
nient o quan ho sol·liciti motivadament un terç dels seus 
membres.

2. Els participants de les reunions de la Comissió 
han de guardar el degut sigil de les seves deliberacions.

Article 35. Validesa de la constitució de la Comissió i 
eficàcia dels seus acords.

1. La Comissió de protecció d’obtencions vegetals 
s’entén vàlidament constituïda, en primera convocatòria, 
quan hi assisteixin la meitat més un dels seus membres 
convocats, entre els quals hi ha d’haver el president o el 
vicepresident i el secretari.

2. En segona convocatòria, aquesta Comissió queda 
vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre de 
membres presents, sempre que entre aquests hi hagi el 
president o el vicepresident i el secretari, amb l’objecte de 
l’estricte compliment dels terminis del procediment de 
concessió del dret d’obtentor i la defensa dels interessos 
dels sol·licitants.

Article 36. Adopció d’acords i aprovació d’actes.

1. Els acords es prenen per majoria simple, i decideix 
en cas d’empat el vot de qualitat del president o del vice-
president, si s’escau.

2. Les actes s’han d’aprovar en la mateixa o en la 
següent sessió ordinària, si bé les propostes de resolució 
han de figurar en un document aprovat a la mateixa ses-
sió per la Comissió i que, posteriorment, s’ha d’unir a 
l’acta definitiva, en la qual han de constar, si n’hi ha, els 
vots particulars.

TÍTOL V

Procediment d’inscripció

CAPÍTOL I

Sol·licituds

Article 37. Iniciació del procediment.

1. El procediment per a la concessió d’un títol d’ob-
tenció vegetal s’ha d’iniciar sempre a sol·licitud d’una 
persona interessada.

2. El sol·licitant del dret només pot ser l’obtentor o el 
seu drethavent, que poden actuar per si mateixos o per 
mitjà de representants degudament acreditats.

Article 38. Sol·licitud.

1. La sol·licitud adreçada al ministre d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació es pot presentar en qualsevol dels 
registres o oficines que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, i ha de contenir, com a 
mínim, les dades següents:

a) Nom, cognoms i adreça i número d’identificació 
fiscal del sol·licitant i, si s’escau, del seu representant.

b) Nom, cognoms i adreça de l’obtentor, en cas de 
no coincidir amb el sol·licitant.

c) Gènere i espècie als quals pertany la varietat.
d) Denominació proposada amb indicació de si es 

tracta d’una denominació de fantasia o en forma de codi 
i/o, si s’escau, la referència de l’obtentor.

e) Nacionalitat del sol·licitant i, si s’escau, de l’obten-
tor.

f) Si es tracta d’una varietat que és o conté un orga-
nisme modificat genèticament.

g) Si la varietat està sol·licitada o inscrita en algun 
país de la Unió Europea o de la Unió Internacional per a la 
Protecció de les Obtencions Vegetals, o un altre país que 
concedeixi títols equivalents, com a varietat protegida o 
comercial, amb indicació de la seva denominació.

h) Qüestionari tècnic, així com el procediment 
d’acord amb el qual la varietat ha estat obtinguda o des-
coberta i desenvolupada i la seva genealogia.

i) Declaració formal del sol·licitant relativa a la nove-
tat d’acord amb el que preveu l’article 3.2.

2. Als efectes de l’article 42.3.b) de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, només es considera iniciat el procedi-
ment quan la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre 
de l’òrgan competent per a la seva recepció, d’acord amb 
el que preveu l’article 26.

3. Les comunitats autònomes que rebin les sol-
licituds han de remetre al Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, dins dels cinc dies següents al de la seva 
recepció, una còpia dels documents rebuts que integren 
la sol·licitud admesa a tràmit.

Article 39. Reconeixement del secret d’obtenció.

1. El sol·licitant ha d’indicar en l’escrit de sol·licitud 
els actes, les dades i els documents que segons el seu 
criteri s’han de mantenir confidencials. No obstant això, la 
fórmula concreta de la varietat sempre té la consideració 
de secret d’obtenció.

2. L’òrgan competent per a la instrucció i resolució 
del procediment, una vegada estudiats els requisits mate-
rials de la sol·licitud, ha d’assenyalar definitivament els 
actes, les dades i els documents que s’han de considerar 
secret d’obtenció.

3. Quan en un procediment es presentin oposicions, 
el secret d’obtenció ha de seguir les regles que assenyala 
el capítol IV d’aquest títol.

Article 40. Reivindicació del dret de prioritat.

Quan es reivindiqui el dret de prioritat d’una sol·licitud 
anterior, s’han d’afegir a les especificacions a què es refe-
reix l’article anterior:

a) La data de presentació de la sol·licitud anterior en 
virtut de la qual es reivindica el dret de prioritat i país de 
recepció.

b) La denominació sota la qual la varietat ha estat 
sol·licitada o registrada.
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Article 41. Documents que han d’acompanyar la sol-
licitud.

1. En relació amb els aspectes formals, s’han d’ad-
juntar a la sol·licitud d’inscripció els documents 
següents:

a) El document fefaent que acrediti, si s’escau, el 
títol de successió.

b) L’autorització de l’obtentor quan per a la produc-
ció comercial de plantes o material de propagació de la 
varietat objecte de protecció sigui necessària la utilització 
repetida o sistemàtica de plantes senceres o parts de 
plantes corresponents a una altra varietat protegida.

c) Quan s’actuï per mitjà de representant, el docu-
ment fefaent que l’acrediti com a tal; s’han d’aportar les 
dades necessàries, als efectes de notificació i liquidació 
de taxes, quan els sol·licitants siguin estrangers sense 
domicili habitual o sucursal en el territori nacional.

2. En relació amb els aspectes materials, s’han d’ad-
juntar a la sol·licitud d’inscripció els documents 
següents:

a) Una declaració formal en què el sol·licitant especi-
fiqui que la varietat per a la qual se sol·licita la protecció 
és diferent, homogènia i estable i que no ha estat explo-
tada amb autorització de l’obtentor de conformitat amb el 
que disposa aquest Reglament.

b) Si la varietat ha estat explotada, un document en 
què consti la primera data de l’explotació, els lliuraments 
realitzats per a experimentació i els concursos en els 
quals s’ha presentat.

c) Un qüestionari tècnic amb les dades relatives a la 
varietat sol·licitada, d’acord amb l’espècie o els grups 
d’espècie de què es tracti.

d) Si es reivindica la prioritat, un document que con-
tingui les dades que aquest Reglament exigeix per a la 
seva acceptació.

e) L’informe preceptiu emès per l’Oficina Espanyola 
de Patents i Marques sobre la denominació de la varietat, 
si bé aquest document es pot presentar durant la tramita-
ció del procediment.

Article 42. Varietats modificades genèticament.

En el cas de varietats modificades genèticament, a 
més de les dades i els documents exigits amb caràcter 
general, s’han d’adjuntar els següents:

a) Una declaració on s’indiqui que la varietat conté 
un organisme modificat genèticament, segons el que 
estableix la Llei 9/2003, de 25 d’abril.

b) La informació relativa a la modificació genètica, 
així com la relativa a la planta modificada genèticament i 
de totes les precaucions que el sol·licitant ha proposat 
adoptar, així com la informació suficient perquè es pugui 
comprovar per mitjans analítics la modificació genètica.

c) La informació de la situació administrativa dels 
permisos d’alliberament voluntari i comercialització de 
l’organisme modificat genèticament.

Article 43. Precedència d’una sol·licitud.

1. La precedència d’una sol·licitud la determinen per 
la data, l’hora i el minut en què ha estat rebuda i que ha de 
constar expressament. Quan en una sol·licitud no consti 
l’hora o el minut, se li ha d’assignar l’última hora o minut 
del dia, segons els casos.

2. La data de recepció a què es refereix l’apartat 
anterior s’ha d’entendre com la d’entrada en qualsevol 
dels òrgans en els quals es pot presentar la sol·licitud, de 
conformitat amb el que preveu aquest Reglament.

Article 44. Publicitat de les sol·licituds.

1. En compliment de les recomanacions de la Unió 
Internacional per a la Protecció de les Obtencions Vege-
tals, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de 
publicar periòdicament un butlletí oficial de varietats pro-
tegides.

2. La periodicitat de la publicació pot variar en funció 
del volum de la informació publicada i d’altres circums-
tàncies relacionades amb les necessitats del servei.

3. En els butlletins s’han de publicar les dades relati-
ves a les sol·licituds que hagin passat amb èxit l’examen 
formal i els expedients de les quals hagin estat remesos al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Article 45. Estructura i contingut del butlletí.

1. En el capítol primer s’han de publicar les sol-
licituds, amb expressió del número de registre de l’expe-
dient, data de sol·licitud, espècie, denominació de la varie-
tat o referència de l’obtentor, sol·licitant, obtentor i 
representant.

2. En el capítol segon s’han de publicar les denomi-
nacions proposades, els canvis de denominació i les 
denominacions aprovades, amb expressió del número de 
registre de l’expedient, data de sol·licitud, denominació 
anterior, obtentor i sol·licitant.

3. En el capítol tercer s’han de publicar les sol·licituds 
retirades pel sol·licitant i les cancel·lades per falta d’activi-
tat del sol·licitant en la tramitació del procediment, amb 
expressió del número de registre de l’expedient, la data, 
l’espècie i la denominació de la varietat.

4. En el capítol quart, subdividit en dues parts, s’han 
de publicar els títols d’obtenció vegetal concedits i els 
denegats, amb expressió del número de registre de l’ex-
pedient, la data de concessió, el número de títol, l’espècie, 
la denominació de la varietat, l’obtentor i el titular del 
dret.

5. Seguint l’estructura establerta en els apartats 
anteriors, s’hi poden afegir altres capítols per publicar els 
canvis de titularitat, les extincions de títols per qualsevol 
causa, les llicències d’explotació i tota la informació que 
es consideri d’interès.

Article 46. Dret de prioritat.

La prioritat reconeguda d’acord amb el que preveu 
l’article 38 de la Llei 3/2000, de 7 de gener, significa que, 
quan la Comissió de protecció d’obtencions vegetals 
estudiï la inscripció de varietats, en el cas de conflicte 
entre sol·licituds l’examen tècnic de les quals posi de 
manifest que no es distingeixen, té prioritat per ser ins-
crita la sol·licitud que:

a) Hagi reivindicat la prioritat d’una sol·licitud ante-
rior presentada en un altre Estat membre de la UPOV.

b) Si són diverses les sol·licituds que reivindiquen la 
prioritat, la que sigui més antiga.

CAPÍTOL II

Tramitació de les sol·licituds

Article 47. Examen de forma.

1. L’òrgan competent per rebre la sol·licitud ha de 
comprovar que conté les dades i els documents que asse-
nyala l’article 41.1.

2. Així mateix, ha de comprovar que la sol·licitud 
està acompanyada del formulari tècnic oficial per a l’espè-
cie de què es tracti, sempre que no es tracti de la primera 
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sol·licitud d’una espècie, i de la denominació o referència 
de l’obtentor.

3. Si com a conseqüència d’aquestes comprova cions 
s’aprecia alguna deficiència, s’ha de requerir el sol·licitant 
perquè en els terminis que estableix l’article 71 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, solucioni la falta o hi adjunti 
els documents preceptius per a cada cas, i se li ha de noti-
ficar que, si no ho fa, se’l considerarà desistit de la seva 
petició, amb la resolució prèvia dictada a l’efecte per l’òr-
gan competent.

4. La comunicació a què fa referència l’apartat ante-
rior, emesa de conformitat amb el que preveu la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, ha de fer constar:

a) El termini màxim per a la resolució i notificació del 
procediment i la suspensió del procediment durant la rea-
lització de l’examen tècnic.

b) La data d’iniciació del procediment.
c) El sentit desestimatori del silenci administratiu.
d) El número d’expedient, que té caràcter provisio-

nal.

Article 48. Remissió de la sol·licitud.

1. Les comunitats autònomes han de remetre al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb totes les 
actuacions, les sol·licituds que hagin superat l’examen de 
forma o les que hagin solucionat els defectes imputats, 
abans de la data límit de lliurament de material, perquè 
les varietats sol·licitades puguin ser incloses en els assa-
jos corresponents.

2. Les sol·licituds que hagin estat considerades 
desistides s’han de notificar al Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació una vegada que la resolució sigui 
ferma, amb indicació de la seva data d’adopció. Si la reso-
lució ha estat impugnada, també s’ha de notificar aquesta 
circumstància.

Article 49. Noves espècies.

Quan es presenti a registre la primera sol·licitud d’una 
espècie, l’Administració disposa d’un termini no superior 
a sis mesos per establir el qüestionari tècnic, les condi-
cions i ubicació dels assajos, el material necessari, els 
caràcters que s’han de prendre i totes les actuacions que 
siguin necessàries per poder determinar si la varietat 
compleix les condicions relatives a la distinció, homoge-
neïtat i estabilitat a què es refereix l’article 5 de la Llei 
3/2000, de 7 de gener.

Article 50. Examen de fons.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
d’examinar la documentació adjunta a la sol·licitud per 
comprovar els requisits materials i realitzar un examen 
general de licitud dels aspectes a què es refereixen els 
articles 39, 40, 41.2 i 42.

2. Així mateix, ha de comprovar:
a) Si la sol·licitud es pot acollir al dret d’obtentor 

d’acord amb el que disposa la definició de varietat i 
obtentor.

b) Si del formulari tècnic i les dades tècniques apor-
tades pel sol·licitant s’obté la informació necessària per a 
la realització de l’examen tècnic.

c) Si la denominació és adequada, d’acord amb el 
que preveu el títol VI.

3. Els interessats disposen d’un termini de 30 dies 
per a l’aportació dels documents preceptius o mitjans de 
prova, no aportats a l’expedient, i que siguin necessaris 
per a les comprovacions a què es refereix l’apartat ante-
rior.

4. L’instructor del procediment, en el termini de 10 
dies, comptats a partir de l’endemà de la recepció de la 
sol·licitud, ha de remetre al sol·licitant una còpia sege-
llada de la seva sol·licitud, en què consti:

a) El número de l’expedient o número de registre.
b) La data de recepció de la sol·licitud.
c) La data de lliurament del material vegetal i si s’in-

clou en els assajos de la present campanya.
d) El document d’ingrés de la taxa de tramitació i 

resolució, que s’ha de fer efectiva en els 10 dies següents, 
amb l’obligació de remetre una còpia de l’ingrés.

5. A més de les comprovacions descrites en els apar-
tats anteriors, s’ha de procedir a la realització de l’examen 
tècnic de conformitat amb el que disposen els articles 
següents i els annexos.

Article 51. Acumulació d’expedients.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot 
acordar l’acumulació d’expedients quan una varietat esti-
gui sol·licitada, alhora, en els registres de varietats prote-
gides i comercials, i ha d’informar d’aquesta circumstàn-
cia el sol·licitant.

2. Contra aquest acord no és procedent cap recurs, si 
bé el sol·licitant pot al·legar totes les circumstàncies que 
consideri que s’oposen a l’acord d’acumulació. L’instruc-
tor del procediment pot revocar la seva decisió o confir-
mar-la.

3. Els expedients acumulats es regeixen per les nor-
mes que estableix aquest Reglament i supletòriament les 
que conté el Reglament general del registre de varietats 
comercials.

CAPÍTOL III

Examen tècnic

Article 52. Examen tècnic.

1. Una vegada realitzat amb resultat positiu l’examen 
de la sol·licitud i els actes d’instrucció, la varietat s’ha de 
sotmetre a un examen tècnic que consisteix en un assaig 
d’identificació per comprovar que el material de la varie-
tat objecte de la sol·licitud és diferent, homogeni i esta-
ble.

2. Sense perjudici del que disposa la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, en relació amb la data d’iniciació del 
procediment i prelació de sol·licituds, les varietats l’exa-
men tècnic de les quals no es pugui efectuar per causes 
imputables al sol·licitant, sempre que no sigui procedent 
l’arxivament de l’expedient, s’entenen presentades, als 
efectes de l’estudi de la distinció amb altres varietats, en 
la campanya en què efectivament siguin assajades.

3. Així mateix, quan es donin les circumstàncies a 
què es refereix l’apartat anterior, no es pot reivindicar el 
dret de prioritat.

4. Per procedir a realitzar els assajos d’identificació, 
s’ha d’haver fet el pagament de les taxes relatives als 
assajos esmentats, tenint en compte que:

a) El primer any, el pagament s’ha de fer abans de la 
data límit de lliurament del material d’acord amb el que 
disposen aquest Reglament i els annexos, i és obligatori 
enviar una còpia de l’ingrés al Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació.

b) El segon any i els successius, si n’hi ha, el paga-
ment de la taxa s’ha de fer en el període voluntari que 
comença a comptar en el moment de la notificació del 
llançament de la taxa.
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Article 53. Material necessari per a l’examen tècnic.

1. Les característiques i la qualitat del material vege-
tal, així com les quantitats necessàries per a la realització 
de l’examen tècnic, les dates i el lloc de presentació, són 
les que estableixen els annexos d’aquest Reglament, 
segons l’espècie de què es tracti.

2. Per a les espècies que no consten en els casos 
anteriors, el material vegetal i les dades a què es refereix 
l’apartat anterior s’han de comunicar als sol·licitants en 
un termini no superior a 10 dies, comptats des de l’en-
demà de la conclusió del termini de sis mesos a què es 
refereix l’article 49, tenint en compte que:

a) En els assajos d’identificació de les varietats 
d’aquestes espècies s’ha d’utilitzar el protocol relatiu als 
caràcters i les condicions de conreu que aprovi la Comis-
sió de protecció d’obtencions vegetals, tenint en compte 
els estudis dels comitès d’experts de la Unió Internacional 
per a la Protecció de les Obtencions Vegetals, la Unió 
Europea i altres organismes, nacionals o internacionals, 
que siguin experts en la matèria.

b) Quan l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals 
fixi en aquestes espècies el corresponent protocol per 
determinar el caràcter de la distinció, l’homogeneïtat i 
l’estabilitat, passa a regir-se per les seves regles, i no 
s’aplica per a aquestes el que estableixen els apartats 
següents en el que s’oposi al seu contingut, ni les normes 
que estableix aquest Reglament relatives a la durada dels 
assajos o altres que siguin modificades per aquell.

3. En tot cas i en el que no preveuen els annexos I i 
II, així com per a les espècies a què fa referència l’apartat 
anterior, el material vegetal ha de complir les especifica-
cions següents:

a) El material ha de tenir, almenys en el que es refe-
reix a germinació, puresa específica, humitat i sanitat, 
requisits equivalents al material certificat i, si s’escau, ha 
de complir les condicions que estableixen el Reial decret 
2071/1993, de 26 de novembre, sobre mesures de protec-
ció contra la introducció i difusió en el territori nacional i 
de la Unió Europea d’organismes nocius per als vegetals 
o productes vegetals, així com per a l’exportació i trànsit 
cap a països tercers.

b) El material destinat als assajos d’identificació no 
ha d’haver patit cap tractament i s’ha de trametre només 
el primer any, llevat que la comunicació esmentada ante-
riorment disposi una altra cosa.

4. El fet de no lliurar el material vegetal en les quan-
titats i els terminis assenyalats, sense cap justificació pel 
sol·licitant, motiva la iniciació del termini de caducitat del 
procediment, que s’ha de comunicar a l’interessat; trans-
corregut aquest termini sense que s’hagi enviat el mate-
rial, s’ha de procedir a l’arxivament de les sol·licituds.

5. Quan la justificació a què es refereix l’apartat ante-
rior es produeixi, i l’instructor la consideri suficient, ha de 
continuar la tramitació del procediment fins i tot en el cas 
d’impossibilitat material d’efectuar l’assaig en la campa-
nya corresponent; en aquest cas s’ha d’incloure en la 
següent.

6. És obligatori el lliurament del material correspo-
nent als components hereditaris quan es tracti de varie-
tats híbrides o sintètiques, sempre que l’esmentat mate-
rial no s’hagi assajat amb anterioritat en el Registre oficial 
de varietats protegides o en el Registre de varietats 
comercials; el sol·licitant ha d’indicar per a cada compo-
nent si es tracta d’obtenció pròpia, protegida per un títol 
d’obtenció vegetal, o pertany al domini públic.

Article 54. Assajos d’identificació.

1. Els caràcters observats durant la realització dels 
assajos són els que estableixen els annexos I, II i III o, si 

s’escau, els que estableix el Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació i ha aprovat la Comissió de protecció d’ob-
tencions vegetals, d’acord amb el que preveu l’article 
anterior.

2. Els protocols de realització, metodologia de tre-
ball, nivells d’expressió, barems, elecció dels testimonis i 
durada dels assajos són els que estableixen els annexos I, 
II i III o els que assenyala el Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació d’acord amb el que preveu l’apartat ante-
rior.

3. Els assajos d’identificació de varietats sintètiques 
i híbrids s’han de fer:

a) Sobre sembres efectuades amb llavor híbrida de 
primera generació comercial.

b) Sobre sembres realitzades amb els seus compo-
nents genealògics.

4. Quan els resultats obtinguts en els assajos d’iden-
tificació del primer cicle vegetatiu mostressin greus defi-
ciències en el material de la varietat, es pot proposar, 
d’acord amb el sistema que estableixen la Llei i aquest 
Reglament, la no-continuació dels assajos, fet que motiva 
la resolució desestimatòria del procediment.

Article 55. Realització de l’assaig d’identificació.

1. Els assajos d’identificació tenen la durada que 
estableixin els protocols per a les proves sobre el caràcter 
distintiu, la uniformitat i l’estabilitat que per a cada espè-
cie publiqui l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals i, 
si no, una durada mínima de dos anys o, si s’escau, de 
dos cicles vegetatius, o de dues fructificacions en les 
espècies llenyoses, llevat del que disposa l’apartat 4 de 
l’article anterior o el que estableixen els apartats 4 i 5 
d’aquest article.

2. Excepcionalment, en les espècies llenyoses, sem-
pre que s’acrediti l’origen del material, les observacions 
es poden fer en arbres adults existents en plantacions 
establertes en el territori nacional.

3. Quan la Comissió de protecció d’obtencions vege-
tals ho estableixi per a l’espècie de què es tracti, es pot 
convalidar el primer any d’assaig oficial pels assajos efec-
tuats per l’obtentor en el territori nacional, sempre que:

a) S’hagin comunicat amb antelació al Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació els assajos que s’han de 
realitzar, perquè els tècnics en l’espècie de què es tracti 
puguin comprovar la idoneïtat de l’assaig.

b) Es faci l’assaig seguint el corresponent protocol, 
bé de l’Oficina Comunitària de Varietats Vegetals, bé 
l’aprovat per la Comissió de protecció d’obtencions vege-
tals, seguint les recomanacions de la UPOV, relatiu als 
caràcters que s’han d’estudiar, nivells d’expressió, testi-
monis i metodologia de treball.

c) Els resultats de l’assaig oficial es corresponguin 
amb la descripció presentada.

4. Sempre que els protocols esmentats a l’article 
anterior no disposin una altra cosa, no cal un segon any o 
cicle de conreu quan els resultats del primer any o cicle 
mostrin diferències clares amb les varietats de la col-
lecció de referència, i a causa de l’escassa influència de 
l’entorn, sigui previsible que aquestes diferències no 
s’han de veure alterades, sempre que aquesta possibilitat 
estigui admesa per la Comissió de protecció d’obtencions 
vegetals per a l’espècie de què es tracti.

5. En els casos en què es determini, escoltada la 
Comissió de protecció d’obtencions vegetals, i sempre 
que se segueixin els protocols a què es refereix l’apartat 
3, segons l’espècie de què es tracti, es poden utilitzar els 
resultats d’altres assajos d’identificació quan:

a) S’hagin realitzat en un altre país amb el qual Espa-
nya mantingui acords en aquesta matèria.
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b) Els hagin realitzat a Espanya institucions públi-
ques o privades amb experiència en l’assaig de varietats.

c) Els hagi realitzat l’obtentor seguint mètodes d’as-
saig que es poden reconèixer com conformes amb l’estat 
de la tècnica.

Article 56. Assajos de varietats modificades genètica-
ment.

Els assajos d’identificació, que s’han de fer sota la 
responsabilitat del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació, els ha d’efectuar bé directament aquest bé mitjan-
çant acords amb les comunitats autònomes o amb altres 
ens públics o privats que exerceixin tasques similars, 
sempre que es puguin complir les condicions establertes 
per l’òrgan competent en l’autorització d’alliberament 
voluntari o de comercialització de l’organisme modificat 
genèticament, així com les mesures complementàries 
mediambientals dictades per aquest.

Quan les condicions a què es refereix el paràgraf ante-
rior no es puguin portar a terme en els camps d’assaig de 
l’autoritat encarregada de realitzar l’examen tècnic, 
aquest s’ha de fer, complint les esmentades condicions, al 
lloc que assenyali el sol·licitant, a costa seva, sota control 
oficial en totes les seves fases. La presa de dades durant 
el conreu, relatives a la distinció, homogeneïtat i estabili-
tat, l’ha de fer el personal tècnic dependent de l’autoritat 
encarregada de l’assaig a què es refereix el paràgraf ante-
rior.

Article 57. Validació d’assajos.

Els assajos d’identificació efectuats en el Registre de 
varietats comercials són considerats vàlids per al Registre 
oficial de varietats protegides, i les mostres oficials de la 
varietat que va aportar el sol·licitant en el seu moment per 
al Registre de varietats comercials es consideren igual-
ment mostra oficial en el Registre oficial de varietats pro-
tegides.

Article 58. Informe tècnic sobre el resultat dels assajos 
d’identificació.

1. L’entitat encarregada de la realització de l’assaig 
d’identificació de l’espècie de què es tracti ha d’elaborar, 
per a cada varietat assajada, un informe en el qual figuri 
una descripció d’aquesta, d’acord amb el protocol i les 
condicions descrites en els articles anteriors, i s’han d’in-
dicar les seves diferències amb varietats pròximes i un 
resum de tots els fets sobre els quals es fonamenta el 
sentit positiu o negatiu del seu informe.

2. Aquest informe s’ha de remetre al Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, en un termini no superior a 
un mes, comptat des de la conclusió de l’examen tècnic, 
llevat de causes especials degudament justificades, en 
què l’esmentat termini es pot ampliar a un màxim de sis 
mesos.

3. Quan els assajos d’identificació que s’han de tenir 
en compte per determinar si la varietat és diferent, homo-
gènia i estable siguin els realitzats per l’obtentor, els ter-
minis previstos són:

a) Si l’assaig va ser realitzat i la varietat descrita 
abans de la data de presentació de la sol·licitud, la seva 
incorporació a l’expedient s’ha d’efectuar en qualsevol 
moment del procediment i, en tot cas, abans que la deno-
minació s’hagi comprovat que és adequada; en aquest 
cas s’entén complert el tràmit d’audiència.

b) Si l’assaig no ha estat fet en la data a què es refe-
reix el paràgraf a), els terminis són els que assenyala 
l’apartat 2.

CAPÍTOL IV

Oposicions a la concessió del dret d’obtentor

Article 59. Oposicions a la concessió del títol d’obtenció 
vegetal.

1. Qualsevol persona que tingui la condició d’inte-
ressat als efectes del que disposa la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, es pot oposar a la concessió d’un títol d’obten-
ció vegetal mitjançant la presentació d’un escrit adreçat al 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

2. Únicament es poden plantejar oposicions basades 
en algun dels motius següents:

a) L’incompliment de les condicions de novetat, dis-
tinció, homogeneïtat i estabilitat.

b) L’incompliment dels requisits relatius als sol-
licitants. No obstant això, l’oposició no es pot fonamentar 
en qüestions de domini, que s’han de plantejar davant els 
tribunals de justícia.

c) La infracció de les normes sobre denominacions 
varietals que s’estableixin en aquest Reglament.

3. Les oposicions presentades a la inscripció d’una 
varietat a la llista de varietats comercials, i que alhora 
estigui en fase de tramitació en el Registre oficial de varie-
tats protegides, s’entenen presentades en aquest i s’han 
de regir per les normes que estableix aquest Reglament.

Article 60. Tramitació de les oposicions.

1. La tramitació i resolució de les oposicions s’ha de 
fer de conformitat amb els principis de contradicció i 
igualtat, seguint les normes que estableix la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre.

2. Les oposicions s’han de comunicar al sol·licitant, 
que disposa d’un termini de tres mesos per fer-hi 
al·legacions i determinar si té intenció de mantenir la seva 
sol·licitud, modificar-la o retirar-la.

3. La resposta del sol·licitant s’ha de comunicar a 
l’opositor, que disposa d’un termini d’un mes per formu-
lar-hi al·legacions i per ratificar o retirar la seva oposició.

Article 61. Informació i proves.

1. Les oposicions presentades s’han d’examinar i 
resoldre de forma separada i independent al procediment 
de concessió del títol d’obtenció vegetal.

2. No obstant això, la Comissió de protecció d’obten-
cions vegetals pot dilatar la resolució del procediment de 
concessió del títol d’obtenció vegetal fins que es prengui 
una decisió definitiva sobre la resolució de les oposi-
cions.

3. L’instructor del procediment, per resoldre les opo-
sicions presentades, pot requerir a les persones que van 
manifestar l’oposició l’aportació d’informació i documen-
tació addicional, així com del material vegetal necessari 
per procedir al seu examen tècnic.

4. Les proves que s’hagin de fer, a petició dels inte-
ressats, s’han d’efectuar a costa seva i el seu pagament es 
pot exigir per endavant.

5. L’instructor del procediment de tramitació de les 
oposicions pot proposar els mitjans de prova que consi-
deri convenients i acceptar o rebutjar els que proposin els 
interessats mitjançant una resolució motivada, contra la 
qual es pot interposar el recurs administratiu que corres-
pongui.

Article 62. Resolució de les oposicions.

1. L’òrgan instructor del procediment ha de remetre a 
l’òrgan superior jeràrquic l’expedient amb els documents 
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aportats, les proves realitzades i un informe amb les con-
clusions.

2. Un cop vistos els documents, l’òrgan competent 
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, mitjan-
çant una resolució, ha de resoldre les oposicions presen-
tades, contra la qual es pot interposar recurs d’alçada.

CAPÍTOL V

Secret de l’obtenció i accés a la informació

Article 63. Accés a la informació d’expedients en trami-
tació.

1. Els qui tinguin un interès legítim en un procedi-
ment tenen accés als documents que constitueixen l’ex-
pedient objecte de tramitació, així com a la visita als assa-
jos corresponents a l’examen tècnic.

2. Sense perjudici dels principis de contradicció i 
igualtat, es garanteix el secret de l’obtenció vegetal, sem-
pre que la naturalesa dels interessos contraposats ho 
permeti i amb això no es causi indefensió als interessats.

3. En els casos de varietats en les quals, per a la pro-
ducció de material, es requereixi l’ús repetit del material 
d’altres, el sol·licitant del títol d’obtenció vegetal corres-
ponent pot demanar, en presentar la sol·licitud, que els 
documents i els assajos relatius a aquestes es mantinguin 
amb el degut secret, i aquells no poden ser consultats ni 
aquests visitats, sempre que la resolució sobre la varietat 
principal no depengui directament dels resultats d’aques-
tes i amb això no es causi indefensió als interessats.

Article 64. Accés a la informació d’expedients acabats.

1. L’accés a la informació dels ciutadans es regeix per 
les normes que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, i es garanteix sempre el secret de l’obtenció vegetal, 
d’acord amb el que preveu l’article 39 d’aquest Regla-
ment.

2. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació té 
l’obligació de conservar la documentació que contenen 
els expedients durant cinc anys, comptats a partir de l’ex-
tinció del títol d’obtenció vegetal o de la resolució del 
procediment.

CAPÍTOL VI

Resolució del procediment

Article 65. Resolució.

1. El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a 
proposta de la Comissió de protecció d’obtencions vege-
tals, ha de concedir el títol d’obtenció vegetal a un sol-
licitant quan, com a resultat de l’examen tècnic de la 
varietat, es comprovi que compleix totes les condicions 
que preveu aquest Reglament.

2. La protecció atorgada pel títol d’obtenció vegetal 
produeix efectes amb caràcter retroactiu des del moment 
de la presentació de la sol·licitud.

3. Les ordres ministerials per les quals es concedei-
xen títols d’obtenció vegetal s’han de publicar en el «But-
lletí Oficial de l’Estat». Les sol·licituds de títol d’obtenció 
vegetal que siguin denegades s’han d’efectuar per ordre 
ministerial, que s’ha de comunicar als interessats.

4. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha 
d’expedir el títol d’obtenció vegetal en un document ofi-
cial, en el qual s’ha de fer constar el titular o el propietari 
del títol, l’espècie i denominació de la varietat, la data de 
concessió i la durada de la protecció.

Article 66. Durada del procediment.

1. Transcorregut el termini màxim de durada del pro-
cediment sense que l’Administració hagi dictat i notificat 
resolució expressa, s’entén desestimada la sol·licitud del 
títol d’obtenció vegetal.

2. No obstant això, encara que hagi transcorregut el 
termini màxim de durada del procediment i s’hagi produït 
el silenci administratiu, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació ha de dictar resolució expressa en tots els 
casos, i pot revocar l’acte anterior desfavorable i concedir 
el títol d’obtenció vegetal.

3. El termini màxim de durada del procediment és de 
sis mesos i en el seu còmput s’ha de tenir en compte:

a) Que el termini s’ha d’interrompre des de la data 
de la comunicació a l’interessat que preveu l’article 53.4.

b) Que el termini ha d’estar interromput fins que 
finalitzi l’examen tècnic o la Comissió de protecció d’ob-
tencions vegetals proposi no continuar els assajos, o es 
paralitzi el procediment per causes imputables al sol-
licitant.

c) El termini interromput ha de començar a comptar 
novament des de la data en què es comunica a l’interessat 
que queda obert el tràmit d’audiència, moment en què 
s’han incorporat a l’expedient els resultats de l’examen 
tècnic i s’ha comprovat que la denominació és adequada, 
d’acord amb el que disposa el títol VI.

Article 67. Desistiment i renúncia.

1. El sol·licitant pot desistir de la seva sol·licitud o 
renunciar als seus drets, fet que ha de motivar que l’Admi-
nistració declari la cancel·lació del procediment.

2. El desistiment o la renúncia s’han d’efectuar per 
escrit, en el qual s’ha de fer constar el número d’expe-
dient, l’espècie i l’última denominació que s’hagi presen-
tat.

3. Quan es declari el desistiment o la renúncia, el sol-
licitant disposa d’un termini de tres mesos per retirar el 
material vegetal sobrant, transcorregut el qual s’ha de 
procedir a destruir-lo.

TÍTOL VI

Denominació de la varietat

Article 68. Denominacions.

1. Les denominacions de les varietats han de complir 
les disposicions que conté el Reglament (CE) núm. 
930/2000 de la Comissió, de 4 de maig de 2000, pel qual 
s’estableixen disposicions d’aplicació referents a l’ade-
quació de les denominacions de les varietats de les espè-
cies de plantes agrícoles i espècies hortícoles.

2. Les disposicions de l’esmentat Reglament s’apli-
quen amb caràcter general a tots els gèneres i espècies 
vegetals.

Article 69. Presentació.

1. La sol·licitud de denominació per a una varietat 
s’ha de fer per escrit, en qualsevol moment del procedi-
ment, abans del tràmit d’audiència, i s’hi ha d’indicar si és 
nom de fantasia o codi, i s’ha de publicar en el butlletí del 
Registre oficial de varietats protegides.

2. Quan el sol·licitant no indiqui el tipus de denomi-
nació que proposa, s’han d’aplicar les regles relatives a 
les denominacions de fantasia.

3. Les sol·licituds es poden presentar amb una refe-
rència de l’obtentor, sense proposta de denominació, 
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proposta que es pot fer d’acord amb el que preveu l’apar-
tat 1.

Article 70. Aprovació.

1. Al cap de tres mesos de la seva publicació sense 
haver rebut cap objecció, i després d’haver comprovat 
que s’ajusta al que preveuen els articles anteriors, la 
denominació queda aprovada provisionalment.

2. L’aprovació definitiva de la denominació, que es 
produeix alhora que es concedeixi el dret d’obtentor, està 
condicionada a l’informe preceptiu de l’Oficina Espanyola 
de Patents i Marques.

3. Rebuda una objecció a la denominació, o compro-
vat que no s’ajusta al que estableix aquest títol, s’ha de 
requerir el sol·licitant perquè en el termini de 10 dies pro-
posi una nova denominació.

4. Les denominacions varietals que hagin estat sol-
licitades o acceptades en forma de codi han d’estar clara-
ment identificades com a tals en les pertinents publica-
cions mitjançant una nota a peu de pàgina, amb 
l’explicació següent: «Denominació varietal sol·licitada o 
acceptada en forma de codi».

TÍTOL VII

Manteniment del dret d’obtentor

CAPÍTOL I

Manteniment de les característiques varietals

Article 71. Verificació de la varietat.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació pot 
comprovar, mitjançant assajos específics, si les varietats 
objecte del títol d’obtenció vegetal romanen inalterables 
quan:

a) Hi hagi indicis que alguna varietat ha perdut les 
seves característiques inicials, o no és homogènia o esta-
ble.

b) Hi hagi denúncia d’algun particular.

2. Les comunitats autònomes, en l’exercici de les 
seves funcions executives sobre control, certificació i 
comerç de llavors i plantes de viver, poden comprovar si 
les varietats protegides romanen inalterables quan:

a) Sigui conseqüència de desenvolupament normal 
de les seves funcions sobre conservació de varietats, ins-
pecció de camps, certificació o altres.

b) Hi hagi denúncia d’algun particular.

3. Quan hi hagi indicis que la varietat no està sent 
mantinguda adequadament pel titular del títol d’obtenció 
vegetal, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació o, si 
s’escau, la comunitat autònoma competent han d’ordenar 
un control del manteniment de la varietat i han d’establir 
les seves modalitats, mitjançant assajos de camp o altres 
assajos en els quals el material subministrat pel titular ha 
de ser comparat amb la descripció o la mostra oficial de la 
varietat.

4. Quan es desprengui d’aquest control que el titular 
no ha mantingut les condicions de la varietat, se l’ha d’ad-
vertir i s’ha de procedir d’acord amb el que preveu el 
capítol II d’aquest títol.

5. En els casos en què es comprovi que la varietat 
no és homogènia o estable, el Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació pot decidir l’extinció del dret, amb 

l’audiència prèvia de l’interessat i, si s’escau, amb l’in-
forme previ dels serveis corresponents de les comuni-
tats autònomes que van efectuar els controls pertinents.

CAPÍTOL II

Procediment

Article 72. Procediment de comprovació.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació o 
els serveis competents de les comunitats autònomes 
han d’iniciar un expedient de comprovació i verificació 
de les característiques varietals quan concorrin les cir-
cumstàncies a què es refereix l’article 71 o el titular del 
dret, en els terminis previstos, no presenti la informació, 
documents o material a què es refereixen els articles 50 
i 51 de la Llei 3/2000, de 7 de gener.

2. S’ha de procedir a la realització de l’examen tèc-
nic corresponent, sempre que dels materials existents 
de la varietat no es dedueixi inequívocament la pèrdua 
de les condicions que van donar origen a la concessió 
del dret.

3. L’examen tècnic l’ha de fer el Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació, d’acord amb les especificaci-
ons següents:

a) S’ha de sembrar el material que es vulgui com-
provar al costat de la mostra oficial.

b) Els caràcters que s’han d’observar, els nivells 
d’expressió, les condicions del conreu i altres condicions 
tècniques han de tenir la màxima uniformitat amb l’as-
saig original.

4. La resolució dels procediments requereix, en tot 
cas, informe preceptiu de l’autoritat responsable dels 
assajos d’identificació.

Article 73. Procediment d’extinció.

1. Quan el procediment de comprovació posi de 
manifest la pèrdua de les condicions que van donar ori-
gen a la concessió del títol d’obtenció vegetal, el Minis-
teri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’incoar un 
procediment d’extinció del dret d’obtentor.

2. Quan el procediment de comprovació hagi estat 
incoat per una comunitat autònoma, s’han de remetre 
els expedients complets al Ministeri d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació, amb un informe final de l’instructor del 
procediment, informe que és preceptiu i no vinculant.

3. El procediment s’ha d’iniciar d’ofici i s’han de 
traslladar al titular del títol d’obtenció vegetal els fets, 
proves, assajos, qualssevol altres documents i la resolu-
ció del procediment de comprovació.

4. El titular del dret pot al·legar i presentar, en el 
termini d’un mes, totes les proves, fets o documents que 
puguin demostrar que la varietat se segueix conservant 
amb les seves característiques originals i que no és res-
ponsable dels fets que van donar lloc a l’expedient de 
comprovació.

5. La Comissió de protecció d’obtencions vegetals 
ha de proposar, si s’escau, al ministre d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació l’extinció del dret de l’obtentor o les 
mesures correctores necessàries i els terminis correspo-
nents per fer-les efectives, i ha de comunicar a les comu-
nitats autònomes, quan aquestes hagin incoat el proce-
diment de comprovació, la resolució definitiva.

6. Quan la resolució consisteixi en l’extinció del dret, 
ha de prendre la forma d’ordre ministerial i s’ha de publicar 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat». 
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